
COMUNICADO
DE RECALL

Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de 
seus clientes, a Triumph Fabricação de Motocicletas de Manaus 
Ltda. convoca os proprietários das seguintes motocicletas para 
comparecerem a uma concessionária autorizada, visando a 
verificação e possível substituição dos guias de roteamento do chicote 
para motocicletas com carenagem instalada. Thruxton 1200 R, ano 
2016 e modelo 2017, chassis de 9540 a 0839. A motocicleta poderá 
apresentar uma falha na iluminação do farol, no funcionamento 
de setas indicadoras e, em casos extremos, o motor pode apagar 
subitamente e, se em movimento, há risco de acidente grave e até 
fatal, envolvendo piloto, garupa e terceiros.

MOTOCICLETA MODELO ANO/MODELO INTERVALOS DE CHASSI

Thruxton 1200 R DE2 2016/2017 De 97ND21HF5GM759540
a 97ND21HF7JM870839

O atendimento terá início dia 5 de junho e o tempo do reparo é de 
aproximadamente 1 hora sendo gratuito ao cliente. Entre em contato 
com o serviço de atendimento a clientes através do número 0800 
727 2025, de segunda à sexta-feira, das 9h00 às 18h00. Em caso de 
dúvidas poderá utilizar também o email:
sac.triumph@europ-assistance.com.br.
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